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Ai încredere în Isus!
Trust Jesus!
Dragi prieteni al cuvântului!
Venise de departe în Marea Galileii din cauza meseriei sale, era căpitan într-o garnizoană
romană. El își croise drum printre soldații obișnuiți, era exemplar în îngrijirea oamenilor din
casa lui. Localnicii erau evrei, pentru ei era doar un străin, un păgân. Aflase că evreii evlavioși
nu vor intra niciodată în casa lui, legea lor le interzicea.
Ca și centurion a văzut mult, dar a observat că există un tânăr rabin în care mulți aveau
încredere, el nu rostise cuvinte goale, mai degrabă exista o putere emanată din cuvântul său care
vindecase mulți oameni bolnavi. Aceste experiențe l-au încurajat pe centurion să se apropie de
Isus și să-i zică „Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, suferind groaznic!“ Așa că Isus
a vrut să vină la el acasă: asta însemna să încalce legea. Centurionul nu a vrut să facă asta, așa
că a răspuns astfel: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un
cuvânt şi va fi vindecat servitorul meu. Căci şi eu sunt un om supus autorităţii; având soldaţi în
subordine, spun unuia: Du-te! iar el se duce, şi altuia: Vino! iar el vine, şi servitorului meu: Fă
aceasta!, iar el face.“ Credința lui a atins inima lui Isus, așa că i-a dat de știre: „Mergi, să ţi se
facă după cum ai crezut.“ Exact în acel moment, servitorul lui s-a vindecat.
M-a sunat o doamnă în vârstă cu vești noi: „Imaginează-ți că vine un preot din Africa la
parohia noastră timp de un an. Are nevoie de un apartament aproape de biserică.” Motto-ul zilei
mi-a venit imediat în minte: ‘Ieși din tine, creează un noi!‘ Am tot auzit de la cunoștințe: „Crezi
că găsești un apartament în orașul nostru? Trebuie să te pui pe o listă de așteptare timp de 5 ani,
e o misiune imposibilă!” M-am rugat unui preot decedat: Am nevoie de ajutorul tău acum! - Apoi
am stat pe telefon. Am aflat că există un apartament bine mobilat, disponibil vizavi de biserică,
am sunat proprietarul. S-a creat imediat a fost o atmosferă bună la telefon. La sfârșitul
conversației ne-am înțeles că va închiria apartamentul fratelui său african. Ne-am întâlnit în
apartament. Eram uimit: tot ce avea nevoie pentru o gospodărie, era acolo. Când m-am dus acasă,
mi-a fost clar: doar cu ajutorul din cer a fost acest lucru posibil.“ –
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